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หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

  การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตามท่ี ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 
 
๑. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ ก.พ. ก าหนด  
 ๑.๒ ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง โยกย้าย การพิจารณา  
ความดีความชอบ เลื่อนต าแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือน ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
 ๑.๓ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.พ. ก าหนด 
 ๑.๔ มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการให้บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง 
 ๑.๕ มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 มาตรา ๕๓ บัญญัติให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งโดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี  
ผู้สอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด  ซึ่ง ก.พ. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗  
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 มาตรา ๕๕ บัญญัติให้ในกรณีมีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจคัดเลือก
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่ง ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ 
 มาตรา ๕๗ บัญญัติให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖  
ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

(๑) การบรรจุ ... 
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 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา 
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี หรือต าแหน่งอ่ืน  
ที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี  เสนอรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเ พ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ  เมื่ อได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าว  
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 (๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับ  
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 
 

๓. หลักเกณฑ์ ...  
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๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรคือก าลังส าคัญ  
ที่ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
 ๓.๑ วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการติดตามนโยบายรัฐบาล ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี เพื่อน ามาประกอบการจัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี 
 ๓.๒ วางแผนการจัดฝึกอบรม เมื่อวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรแล้ว จึงน าข้อมูล  
มาจัดท าโครงการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณและขออนุมัติโครงการ 
 ๓.๓ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี
 ๓.๔ การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นการจัดฝึกอบรมภายใน จะมีการสรุปเนื้อหาการอบรม
เผยแพร่ทางอินทราเน็ตเพ่ือให้บุคลากรในองค์การรับทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ 
๓ เดือน จะติดตามผลโดยทอดแบบส ารวจผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือติดตามผลการน าความรู้  
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเพียงใด และรายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ ส่วนกรณีการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้จัดท ารายงานและเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในองค์การรับทราบเช่นกัน 
 
 

      


